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 های گوشتیمبنای ژنتیکی بهبود راندمان غذایی در جوجه

 هْذی ثْگش

 .ای، وشج، ایشاى پظٍّـىذُ وـبٍسصی ّؼتِػضَ ّیبت ػلوی 

 

 مبنای ژنتیکی بهبود راندمان غذایی

، دس حبلی وِ آًْبیی وِ داسای اضبفِ ٍصى ّؼتٌذ "خَسیذ آًچِ ّؼتیذ وِ هیؿوب "گَیٌذ وِ  هتخصصیي تغزیِ اًؼبًی هی

ّبی گَؿتی چطَس، چِ هیضاى اص ساًذهبى غزایی تَػط طًتیه آًْب ٍ چِ  دس هَسد خَخِ  داًٌذ. ّبی خَد سا همصش هی طى

 ّب تؼییي هیـَد.  هیضاى تَػط خیشُ

ػبل اخیش  50سؿذ، ضشیت تجذیل غزایی ٍ ػي وـتبس آًْب سا دس ای ػشػت  ّبی پشٍسؽ دٌّذُ طیَس ثطَس گؼتشدُ ووپبًی

ای ٍ هذیشیتی ًیض اػت. یه صٌؼت طیَس هَفك  اًذ. الجتِ ایي همذاس افضایؾ دس ساًذهبى ثِ دلیل تغییشات تغزیِ ثْجَد دادُ

 .هؼٌب ّؼتٌذ ، ثجبت ٍ ًیبص ثبصاس ایٌْب ثِ چِپشًذُ حبصل ایي ثْجَدّبػت، اهب ثب تَخِ ثِ آػبیؾ

 های گوشتی تغییز کزدند چگونه جوجه

ػبل لجل هطبلؼِ اًدبم ؿذُ دس داًـگبُ  50ّبی گَؿتی  ّبی گَؿتی اهشٍصی ٍ خَخِ ّبی ثیي خَخِ هثبل والػیه اص تفبٍت

وبًبدیي -ٍ آتٌض 308اػت. ػولىشد ٍ خصَصیبت الؿِ دٍ ػَیِ خَخِ گَؿتی )ساع  2003وبلیفشًیبی خٌَثی دس ػبل 

 2001ّبی ساع وِ ثب خیشُ  همبیؼِ ؿذًذ. خَخِ 2001ٍ  1957( ثب دٍ ًَع خیشُ سایح دس ACRBC-وٌتشلسًذٍم ثشیذ 

ّبی گَؿتی  سػیذًذ. خَخِ 47/1ویلَگشم ثب ضشیت تجذیل غزایی  815/1سٍص ثِ ٍصى ثذى  32تغزیِ ؿذُ ثَدًذ دس هذت 

ACRBC  ُثَد. حتی  42/4سٍص ثِ ایي ٍصى سػیذًذ ٍ ضشیت تجذیل غزایی آًْب  101تغزیِ ؿذًذ دس هذت  1957وِ ثب خیش

 ّبی دیذُ ؿذُ دس الؿِ ثؼیبس فبحؾ ثَد. تغزیِ ؿذًذ تفبٍت 2001ٌّگبهی وِ ّش دٍ ػَیِ ثب خیشُ 

 دارای رشد سزیع و کند گوشتی های مقایسه جوجه

اًذ.  اسای سؿذی ػشیغ ّؼتٌذ ثشاػبع ػشػت سؿذ ثبال ٍ تَلیذ گَؿت ػیٌِ اًتخبة ؿذُّبی گَؿتی اهشٍصی وِ د خَخِ

ؿًَذ. دوتش لَن هشتٌض  ّبی داسای سؿذ وٌذ ثِ هٌظَس ًگْذاسی آصاد، تَلیذ اسگبًیه ٍ دیگش ثبصاسّبی خبف تَلیذ هی ػَیِ
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وٌذ وِ آیب ٌّگبهی  اد ٍ ایي ػئَال سا هطشح هیای اسائِ د همبلِ 2014دس چْبسدّویي وٌفشاًغ اسٍپبیی طیَس دس ًشٍط دس ػبل 

یىؼبًی دسیبفت وٌٌذ ثبص ّن ساًذهبى سٍصاًِ ّبی گَؿتی ثب سؿذ آّؼتِ خیشُ  ّبی ثب سؿذ ػشیغ دس همبیؼِ ثب خَخِ وِ خَخِ

 سؿذی ثیـتشی خَاٌّذ داؿت یب ًِ؟

آصهبیـی ثِ هٌظَس خذا وشدى اثش هصشف خَسان، ًشخ سؿذ ٍ ػي اًدبم ؿذ. ثذیي هٌظَس، ػولىشد ػَیِ ّبی داسای سؿذ 

ؿذًذ دس حبلت تغزیِ آصاد ٍ تغزیِ هحذٍد ثب یىذیگش همبیؼِ  ( ٌّگبهی وِ ثب یه خیشُ تدبسی تغزیِ هی308ػشیغ )ساع 

سا تـىیل  سؿذ وٌذ )وبة ػبػَ( ثب خیشُ هـبثِ ثَد وِ همبیؼِ ػَم ّبی داسای ایي همذاس هـبثِ تغزیِ آصاد ػَیِؿذًذ. 

 داد. هی

ّبی  ٌّگبهی وِ خیشُ تغزیِ ؿذُ ثِ ػَیِ ّبی داسای سؿذ ػشیغ ثشاثش همذاس هصشف ػَیًِتبیح ایي هطبلؼِ خبلت تَخِ ثَد. 

دس ثشاثش  529/0) شد ثبالتشی داؿتٌذػولى، ػَیِ ّبی داسای سؿذ ػشیغ ثَد ؿذًذ داسای سؿذ وٌذ وِ ثِ صَست آصاد تغزیِ هی

 (.1)خذٍل وٌذ  اثجبت هیسا تَػط اًتخبة طًتیىی ایي هَضَع ثِ ٍضَح ساًذهبى ثْجَد یبفتِ  (.433/0

 

 همبیؼِ ساًذهبى غزایی ٍ ٍصى ػَیِ ّبی طیَس -1خذٍل 

 ٍصى )ویلَگشم(  ساًذهبى غزایی 

 گیسٍص 62  گیسٍص 0-62 گیسٍص 0-40 تیوبس

 939/4  526/0 613/0 تغزیِ آصاد-308ساع 

 029/3  529/0 561/0 تغزیِ هحذٍد-308ساع 

 516/2  433/0 525/0 تغزیِ آصاد-T451ػبػَ 

 <01/0  <01/0 <01/0 هؼٌی داسی

 

ّبی گَؿتی داسای سؿذ ػشیغ وِ ثِ صَست آصاد تغزیِ ؿذًذ  تش خیشُ دس خَخِ ضشیت تجذیل خَساوی پبییيثخـی اص ثْجَد 

ٍ ّوچٌیي افضایؾ ػولىشد اػت. ٌّگبهی وِ تشویت الؿِ همبیؼِ ؿذ خَخِ ّبی گَؿتی ثِ دلیل هصشف ثیـتش خَسان 

دسصذ دس  9/8ّبی گَؿتی داسای سؿذ وٌذ داسای چشثی ووتشی ثَدًذ ) تغزیِ ؿذُ ثِ صَست هحذٍد دس همبیؼِ ثب خَخِ

ّبی داسای سؿذ ػشیغ ثِ صَست آصاد تغزیِ ؿذًذ ثبص ّن دس  حتی ٌّگبهی وِ خَخِ (. 1ٍدسصذ چشثی( )ؿىل  8/14ثش ثشا
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تَاًذ ثِ دلیل افضایؾ تَلیذ  دسصذ(. ثخـی اص ایي اثش هی 12ّبی داسای سؿذ وي داسای چشثی ووتش ثَدًذ ) همبیؼِ ثب خَخِ

 ی اػت. دسصذ( وِ داسای چشثی وو 4/33گَؿت ػیٌِ ثبؿذ )

اًتخبة طًتیىی ساًذهبى سا افضایؾ دادُ اػت. ایي اتفبق ثِ همذاس صیبدی ثِ دلیل افضایؾ ظشفیت هصشف خَسان دس یه ػي 

 هـبثِ اػت.

 

 تَلیذ الؿِ ٍ تشویت آى دس خَخِ ّبی گَؿتی ثب سؿذ ػشیغ دس همبیؼِ ثب ػَیِ ّبی داسای سؿذ آّؼتِ -1ًوَداس 

 

ّبی داسای سؿذ ػشیغ دس دػتشع اػت. ٍ ثبیذ تَخِ  ثیـتشی اص هَاد هغزی ٍ اًشطی ثشای تَلیذ دس ایي خَخِدس ًتیدِ، همذاس 

یبثذ. ثب ٍخَد ایي دس ایي هطبلؼِ  ؿَد وِ اًشطی ًگْذاسی تٌْب ثِ همذاس اًذوی ثِ دلیل افضایؾ ٍصى دس ػي هـبثِ، افضایؾ هی

 ن ثْجَد دادُ اػت.ااص هصشف خَساثجبت ؿذ اًتخبة طًتیىی ساًذهبى سا ثطَس هؼتمل 

ّبی داسای سؿذ ػشیغ داسای چشثی ووتشی ًؼجت ثِ گزؿتِ  ثش خالف اًتظبس خَخًِتیدِ خبلت دیگش تشویت ول الؿِ ثَد. 

 دّذ چشا آًْب دس همبیؼِ ثب گزؿتِ داسای ساًذهبى ثبالتشی ّؼتٌذ. تخبة طًتیىی اػت وِ تَضیح هیًایي ثِ دلیل اّؼتٌذ. 

 

 آسایشتوجه به 

صد
در
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ثْجَد ػولىشد ثشای خوؼیت هبداهی وِ  ػمیذُ ثش ایي اػت وِ ثْجَد ساًذهبى ٍ آػبیؾ ثبیذ ثب ّوذیگش دس ًظش گشفتِ ؿَد.

ؿَد. هشي ٍ هیش  اغلت دس تؼشیف وـبٍسصی پبیذاس دس ًظش گشفتِ هی ّویـِ دس حبل سؿذ ضشٍسی اػت، آػبیؾ دام ًیض

ؿًَذ. ثٌبثشایي  اًذ ٍ ثبػث اتالف خَسان هی هیشًذ غزا هصشف وشدُ بًی وِ هیاًذهبى اػت، صیشا پشًذگپبساهتش هْوی دس س

دّذ ثلىِ ػولىشد گلِ سا ًیض افضایؾ  تالؽ ثشای وبّؾ آػیت ٍ یب ثیوبسی دس گلِ ًِ تٌْب آػبیؾ پشًذُ سا افضایؾ هی

ًتیدِ ػالهت پب، ػیؼتن تٌفؼی ٍ  دٌّذ ٍ دس دّذ. ثِ ػٌَاى هثبل ویفیت َّا ٍ ثؼتش ّش دٍ همذاس آهًَیبن سا وبّؾ هی هی

 یبثذ. پبلـته پب افضایؾ هی

وِ حبهی وـبٍسصی دلیك ّب ًیض هوىي اػت. آًْبیی  ایوٌی راتی ٍ همبٍهت دس ثشاثش ثیوبسیخْت افضایؾ ثْجَد طًتیىی 

دس ًظش وـبٍسصی وبسا ّبی  دس فؼبلیتوٌٌذ وِ ثشای آػبیؾ دام هْن اػت وِ ایي ػَایذ التصبدی ػبصًذُ  ّؼتٌذ ثیبى هی

 ّبػت. . تحمیمبت آًْب ثِ دًجبل ًـبى دادى اثشات ثیي، ػالهت، آػبیؾ، سفتبسؿٌبػی ٍ همبٍهت ثِ ثیوبسیگشفتِ ؿَد

 

 آینده ژنتیک جوجه های گوشتی

تشویت  تحمیمبت اخیش ًـبى دادُ اػت وِ ایي ثْجَدّب تٌْب ثِ دلیل ثْجَد دس هصشف خَسان ًیؼت ٍ افضایؾ ساًذهبى ٍ ثْجَد

ّبی خبیگضیي  ّبی سٍ ثِ سؿذی ثشای گَؿت طیَسی وِ ثِ ٍػیلِ ػیؼتنسآى هَثش اػت. دس ثشخی ًَاحی، ثبصادس الؿِ 

ّبی گَؿتی ثب سؿذ آّؼتِ افضایؾ یبفتِ اػت. اگشچِ ایي ًَع اص  . ثٌبثشایي تمبضب ثشای خَخِثَخَد آهذُ اػت ،اًذ تَلیذُ ؿذُ

ّب،  دّذ. اهب ؿبیذ ثب ثْجَد طًتیه ایي پشًذُ ّبی تَلیذ سا افضایؾ هی ثب ٍخَد ایي ّضیٌِت ػآػبیؾ پشًذُ ثْتش ا تَلیذ ثشای

 ساًذهبى آًْب ثْجَد یبثذ. 

ًشخ سؿذ، تشویت الؿِ ٍ ساًذهبى  ّبی صیبدی ثشای ثْجَد هتخصصبى طًتیه ٌَّص ثش ایي ػمیذُ ّؼتٌذ وِ ٌَّص هَلؼیت

ّب ثشای  ثشای ثِ وبسگیشی اص آخشیي تىٌَلَطیّبی خَد  آًْب ثِ تالؽدس یه صهبى ٍخَد داسد.  ػالهت ٍ آػبیؾ ٍ  غزایی

 دٌّذ.  تش ٍ اسصیبثی ػولىشد پشًذُ دس ؿشایط هحیطی هختلف اداهِ هی ایدبد ثیـتشیي تٌَع، اًتخبة اص هخضى طًی ثضسي

ّبی  اتفبق افتذ، ثٌبثشایي ضشٍسی اػت وِ اػتشاتظیذیگش یىتَاًذ ثب  پشًذُ هیػمیذُ ثِ ایي وِ ثْجَد ساًذهبى ٍ آػبیؾ 

ثبؿذ، ّویـِ صفبت خذیذی وِ ثِ  اصالحی تَػؼِ ٍ ثْجَد ثیـتشی یبثذ. اگشچِ ػالهت ٍ تٌذسػتی ّویـِ داسای اّویت هی

ِ هیضاى ّبی هتبثَلیىی ٍ اػىلتی وِ ث ؿَد، ّوبًذ ؿیَع ثیوبسی آػبیؾ پشًذُ هشتجط ّؼتٌذ ًیض دس اصالح دس ًظش گشفتِ هی
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اًذ. الضاهبت یه فؼبلیت وـبٍسصی وبسا ٍ پبیذاس دس حبل سؿذ اػت، ٍ ّوشاُ ثب آى افضایؾ فـبس ثشای  داسی وبّؾ یبفتِ هؼٌی

 ثبؿذ. ثبؿذ، دس ًتیدِ طًتیه دس ایي همَلِ داسای ًمؾ ثضسگی دس ایي صٌؼت هی ثْجَد آػبیؾ پشًذگبى هطشح هی
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